
 

 

Muzeul Județean Mureș 

 
Se dă start la Clubul Milvus! 
 

Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus”, în colaborare cu 
Muzeul Județean Mureș, secția de Științele Naturii lansează „Clubul Milvus”. 

Ești interesat de lumea  viețuitoarelor din jurul tău? Ești elev în clasele V-XII și îți pasă 
de natură? Vino și tu și fii membru al cercului ornitologic! 

 
Tematicile prelucrate la activitățile noastre 

¤ Metode de cercetare: cum poți cunoaște mai bine și cerceta lumea vie din jurul tău; 
monitorizarea păsărilor comune, harta cuiburilor de rândunică și lăstun de casă, harta 
bufnițelor din oraș (ciufi de pădure), recensământul păsărilor de apă, căutare și 
identificare de urme de mamifere, analiza ingluviilor de bufniță. 

¤ Metode și obiecte de protecția naturii: cum poți ajuta și atrage mai multe viețuitoare în 
jurul casei tale 

¤ Vindecarea și reabilitarea păsărilor rănite: prezentarea centrului de reabilitare, al 
veterinarilor care ne ajută să redăm naturii păsările însănătoșite. 

 
Unde se vor organiza activitățile? 
Lunar se vor organiza activități indoor la Muzeul de Științele Naturii, Tg.Mureș și activități 
outdoor în natură, locul exact depinde de tipul activității. 
 
Când vor avea loc activitățile clubului? 
Sâmbăta, înainte de masă. Activitățile indoor vor dura 1-2 ore, cele outdoor 3-5 ore, în funcție de 
tematică. 
 
Prima activitate: 
 
Știi cât de mult lipsesc arborii bătrâni din pădure? Știi, că numai ciocănitoarele pot scobi în 
arborii vârstnici scorburi adecvate cuibăritului? Dacă nu mai avem arbori bătrâni, nu doar 
ciocănitorile nu vor mai avea loc de cuibărit, ci și multe alte specii suferă (țicleanul, pițigoii, 
muscarii). 
 

Dacă vrei să ajuți și tu o pasăre, dacă vrei să montezi și tu o scorbură artificială, 
vino sâmbăta, 26 octombrie 2013, la orele 10, la Muzeul de Științele Naturii (Str. 
Horea, nr.24). 
La această activitate vei afla de ce trebuie să montăm asemenea cuiburi 
artificiale, care specii pot fi ajutate, cum se fabrică. Chiar tu vei avea ocazia să 
fabrici o scorbură și apoi să o amplasezi în pădure. Materialul lemnos și uneltele 
sunt asigurate de noi.  
Scorburile artificiale se vor amplasa în cadrul următoarei activități. 

Dacă cineva dorește să cumpere un asemenea cuib artificial o poate face la 25ron/buc. 
 
Dacă vrei să participi la Clubul Milvus, scrie-ne pe adresa de email:  
office@milvus.ro sau înscrie-te la fața locului. 


